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Livro
Jornalista da RTP lança
obra na Covilhã

Letras
Escritores analisam as línguas
faladas na Península Ibérica

Empresas
Observatório da UBI
estuda actividade empresarial
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Semana Académica
Animação foi o principal
ingrediente da iniciativa

Benção das Pastas
Cerimónia junta centenas de
estudantes, familiares e amigos

Teatro virtual
Peça da ASTA
nasce na Internet
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Ciberespaço
Jornadas debatem
metodologias de investigação
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Museu de Lanifícios
Dia Internacional
dos Museus assinalado na UBI
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Grandes Dionisíacas
Passeio dos Filósofos
convida à reflexão
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Entrevista com Mário Raposo

“O País já não precisa de mais
instituições de Ensino Superior”

CAPA 2005

Alunos de Design
mostram trabalho

Feira de Emprego

Jovens procuram saídas
profissionais

Mário Raposo acompanhou a
UBI desde o seu nascimento,
primeiro como aluno, depois
como docente. Actualmente
desempenha o cargo de
vice-reitor e está ligado às
relações entre a universidade
e o meio empresarial. Mário
Raposo considera que já
existem instituições de
Ensino Superior suficientes
em Portugal e a  aposta deve
ser feita no sentido da quali-
dade e não da quantidade.
“Num futuro próximo, as
Universidades terão de
competir de igual para igual,
sublinha”. O vice-reitor
defende que “a UBI deve
criar nos seus alunos um
espírito empreendedor” e
lembra que a ligação entre
as instituições do Ensino Su-
perior e as empresas é cada
vez mais importante. Mário
Raposo dá como exemplo o
caso do Parkurbis, que vai
ser inaugurado em Julho, e
onde se encontra já um
conjunto de empresas que
são resultado de apostas por
parte de alunos e investiga-
dores da Universidade.

Várias actividades estão a
permitir que os alunos de De-
sign Têxtil e do Vestuário e de
Design Multimédia mostrem o
trabalho desenvolvido ao longo
do ano. Conferências, uma ex-
posição no Museu de Lanifícios
e um desfile de moda, que terá
lugar no próximo dia 7 de Junho,
são iniciativas previstas no
CAPA’05. A iniciativa é organi-
zada pelo  Departamento de Co-
municação e Artes e pelo  De-
partamento de Ciência e Tecno-
logia Têxteis. Segundo os res-
ponsáveis trata-se de uma foma
de “mostrar trabalho mas
também de sentir as reacções
do exterior”.

Decorreu na UBI, entre os
dias 24 e 27 de Maio, mais
um certame dedicado ao
emprego e às saídas pro-
fissionais que a região ofe-
rece. Esta mostra promovida
pelo Gabinete de Estágios e
pela Associação Académica
da UBI teve como principal
objectivo a divulgação de
empresas e instituições en-
tre os recém-licenciados. A
iniciativa contou com a
participação de cerca de 30
entidades, no entanto o
encontro acabou por ser
marcado pela falta de
visitantes.


